PROTOKÓŁ Nr 32/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 27 grudnia 2021 r.
w WDK Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
oraz
Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński
Skarbnik Gminy Wijewo – Pani Krystyna Piasna-Białas
Sekretarz Gminy Wijewo – Pani Aneta Bajon
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu
wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup
odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wijewo.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wijewo
na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności gruntowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady
Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród sportowych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2021-2042.
11. Przedstawienie informacji w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji
określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wijewo na lata 2022 – 2042:
12.1odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo
na lata 2022-2042 wraz z uzasadnieniem.
12.2odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo
na 2022 rok:
13.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
13.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
13.3 Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
13.4 Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej.

14. Sprawy bieżące.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.
Ad. pkt 1. Otwarcie
Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Socjalnej Pana Radosława Zamiatałę. Przewodniczący Komisji przywitał
obecnych na sali radnych i pozostałych uczestników oraz przedstawił porządek obrad,
do którego nie wniesiono uwag.
Ad. pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu
wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że Uchwała określa wysokość wypłacanego ekwiwalentu członkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wijewo za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną oraz gminę. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu za udział w działaniu
ratowniczym ustala się na kwotę 18,00 zł za każdą godzinę dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Wijewo. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu za udział
w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
ustala się na kwotę 6,50 zł za każdą godzinę dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Wijewo.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych
grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wijewo.
Pani Anna Włoczewska-Grys, pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że ceny za świadczone usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków muszą spełniać zasadę sprawiedliwości społecznej. Zasada ta oznacza,
iż poziom taryf powinien uwzględniać zdolność gospodarstw domowych do płacenia
za świadczone usługi. Ceny powinny być przystępne dla najmniej zamożnych grup
społecznych i powinny być proporcjonalnym obciążeniem dla pozostałych odbiorców
usług. Na podstawie planowanych kosztów działalności oraz przewidywanej ilości
ścieków wyznaczono cenę za przyjęcie nieczystości, w wysokości pozwalającej
pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu kanalizacji podciśnieniowej
oraz oczyszczalni ścieków. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2019 roku, znak
WR.RZT.070.414.2019.JW. Taryfy zostały określone na kwotę:
•
35,66 zł (brutto) za 1 m3 odprowadzanych ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy (tj, w roku 2022).
Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług z budżetu Gminy wyniesie 21,66 zł (brutto)
za 1m3, a odbiorcy indywidualni z terenu Gminy Wijewo będą płacić:
35,66 zł (brutto) – 21,66 zł (brutto) = 14,00 zł (brutto)/m3 odprowadzanych ścieków.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wijewo
na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że przedmiotem dzierżawy jest droga stanowiąca dojazd
do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. fermy drobiu
w Wijewie. Zawarcie umowy pozwoli dzierżawcy na zapewnienie warunków bezpiecznego
dojazdu na teren siedziby przedsiębiorstwa oraz pozwoli na zwiększenie funkcjonalności
i przepustowości dojazdu pojazdami do 40 ton.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności gruntowej.
Pani Anna Włoczewska-Grys, pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 163
wystąpił właściciel działki o nr ewidencyjnym nr 162/2, z uwagi na planowany podział
i zbycie jej części, która nie jest skomunikowania z drogą publiczną. Działka 162/2 leży
w bliskim sąsiedztwie, graniczy z działką na ul. Piaski w Wijewie, na której znajduje
się wigwam.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawie przyjęcia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
Pani Anna Włoczewska-Grys, pracownik Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że uchwała jest kontynuacją programu, który obowiązuje do końca
bieżącego roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Wijewo lata 2021-2025 stanowi podstawowy dokument planistyczny obejmujący działania
operacyjne, pozwalające na efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
Gminy. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na okres najbliższych pięciu lat, pozwoli na przyjęcie odpowiedniej strategii
dotyczącej zasobu mieszkaniowego, należącego do gminy.
Mieszkaniowy zasób Gminy, na dzień podjęcia uchwały, stanowi 5 lokali w 4 budynkach
(tabela nr 1), w tym 3 lokale przeznaczone do wynajmowania na czas nieoznaczony
w budynkach będących w całości własnością gminy (tabela nr 2) oraz 2 lokale socjalne,
przeznaczone do wynajmowania na czas oznaczony (tabela nr 3).

Tabela nr 1. Zasoby mieszkaniowe Gminy na dzień podjęcia uchwały.

L.p
1.
2.
3.
4.
5.

Adres
Wijewo ul. Powstańców Wielkopolskich 12/1
Wijewo ul. Lipowa 21/2
Brenno ul. Polna 2/1
Brenno ul. Polna 2/2
Przylesie 12

liczba
lokali
1
1
1
1
1

Powierzchni w
m2
48,00
84,10
56,74
39,15
85,97

Ogółem:

5

313,96

Tabela nr 2. Lokale mieszkalne (przeznaczone do wynajmowania na czas nieoznaczony) w budynkach
będących w całości własnością Gminy Wijewo.

L.p
1.
2.
3.

Adres
Wijewo ul. Powstańców Wielkopolskich 12/1
Wijewo ul. Lipowa 21/2
Przylesie 12

liczba
lokali
1
1
1

Powierzchni w
m2
48,00
84,10
85,97

Ogółem:

3

218,07

Adres
Brenno ul. Polna 2/1
Brenno ul. Polna 2/2

liczba
lokali
1
1

Powierzchni w
m2
56,74
39,15

Ogółem:

2

95,89

Tabela nr 3. Lokale socjalne

L.p
1.
2.

Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem, czy gmina przewiduje sprzedaż
mieszkań?
Pani Anna Włoczewska-Grys, pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że na tą chwilę
nie wpłynął żaden wniosek o zakup mieszkania, ponadto wszystkie lokale
są wynajmowane. Mieszkanie socjalne powinno zostać w zasobach gminy celem
ulokowania mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej w przypadku wystąpienia zdarzeń
losowych, np. pożaru.
Jedynym mieszkaniem planowanym do sprzedaży jest lokal znajdujący się przy
ul. Lipowej 21/2 w Wijewie.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020
Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że w dniu 29 listopada br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
nr XXXVI/693/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne

w 2021r w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022. Zgodnie z zapisami
ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Gminie Wijewo przyznana została
dotacja celowa w wysokości 35.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj.:
•
zakup laptopa,
•
zakup ekranu multimedialnego,
•
zakup projektora.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu przyznawania nagród sportowych.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród określa się
corocznie w uchwale budżetowej.
Wysokość przyznawanych nagród wynosi:
1) za zajęcie I miejsca 30%
2) za zajęcie II miejsca 20 %
3) za zajęcie III miejsca 10%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał.
Sekretarz Gminy poinformowała również, ze dyscyplinami sportowymi, które mają
znaczenie dla gminy są przede wszystkim : piłka nożna, biegi przełajowe, biegi MTB,
biegi decathlon, sporty walki, szachy, tenis stołowy oraz kolarstwo.
Nagrodę może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) osiąga wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub regionalnym,
2) jest mieszkańcem Gminy Wijewo.

szczeblu

Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody lub za osiągnięcia uzyskane w roku bieżącym.
Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrodę sportową są:
1) kluby sportowe,
2) stowarzyszenia sportowe,
3) osoba fizyczna ubiegająca się o nagrodę lub jej przedstawiciel ustawowy
w przypadku osoby niepełnoletniej,
4) radni Gminy Wijewo.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wijewo ogłosił 10-minutową przerwę.
Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok.

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zmiany do budżetu po stronie dochodów dotyczą:
dział 801
rozdział 80195 Pozostała działalność,
gdzie w § 2180 wprowadza się plan dochodów na kwotę 130.000,00 zł
Środki wprowadza się do budżetu na podstawie otrzymanego wsparcia z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.
Otrzymane środki zostały
potwierdzone pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 r. w którym informuje o przekazaniu
środków dla poszczególnych szkół: tj.
- dla Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie w kwocie
70.000,00 zł;
- dla Szkoły Podstawowej w Brennie (Zespołu Szkół) w kwocie 60.000,00 zł.
-dział 851
rozdział 85154 Ochrona zdrowia,
gdzie w § 6300 wprowadza się plan dochodów na kwotę 35.000,00 zł.
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada br.
Gmina otrzymała dotację celową na pomoc finansową w formie dotacji celowej
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
rozdział 85195 Pozostała działalność,
gdzie w § 2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80,00 zł.
Środki otrzymała gmina na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków
poniesionych w miesiącu październiku br. na organizację transportu osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
-dział 855
rozdział 85504 Wspieranie rodziny,
gdzie w § 2690 wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.000,00 zł.
Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na dofinansowanie
dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Umowa Nr PS-III.946.2.2021.181 z dnia
2021-12-01 zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wijewo.
Skarbnik Gminy Wijewo poinformowała również, że zmiany do budżetu po stronie
wydatków dotyczą:
-dział 010
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
gdzie w § 4260 wprowadza się plan wydatków na kwotę 300,00 zł
oraz w § 4300, gdzie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.
Wprowadzenie paragrafu 4260 związane jest z podpisaną umową o zaopatrzenie w wodę
stacji podciśnieniowej w Potrzebowie.

-dział 710
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
gdzie w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł;
oraz w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł.
Zabezpieczono środki na opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
-dział 801
rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
gdzie w § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł.
Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wspierają rozwój
infrastruktury szkolnej w ramach programu „Laboratoria przyszłości” i zostają
przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu,
narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu
umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.:
- dla szkoły w Wijewie kwota 70.000,00 zł;
- dla szkoły w Brennie w kwocie 60.000,00 zł.
Środki wsparcia w wysokości co najmniej 60% muszą zostać wydatkowane w 2021 roku.
Pozostała część w wysokości 40% lub poniżej, zostanie przyjęta do budżetu roku 2022
jako przychody. Ostateczne wykorzystanie środków z otrzymanego wsparcia organy
zobowiązane są do wykorzystania do 31 sierpnia 2022 r.
-dział 851
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
gdzie w § 6060 wprowadza się plan wydatków na kwotę 35.000,00 zł..
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada br.
Gmina otrzymała dotację celową na pomoc finansową w formie dotacji celowej
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
W ramach tego zadania zostanie wyposażona świetlica opiekuńczo-wychowawcza
w sprzęt taki jak m.in.
- laptop,
- ekran multimedialny,
- projektor
rozdział 85195 Pozostała działalność,
gdzie w § 3030 wprowadza się plan wydatków na kwotę 230,10 zł;
oraz w § 4210, gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 80,00 zł;
i w § 4300, gdzie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,10 zł.
Wprowadzony plan w paragrafie 3030 zostanie wykorzystany na wypłatę ekwiwalentu
dla strażaków uczestniczących w transporcie osób niepełnosprawnych do punktu
szczepień. Wypłata nastąpi w formie ekwiwalentu. Wydatek w kwocie 80,00 zł zostanie
wykorzystany na potrzeby utrzymania punktu informacyjnego ds. szczepień.
-dział 855
rozdział 85504 Wspieranie rodziny§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę
1.000,00 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do
wynagrodzenia asystentów rodziny w stosunku maksymalnie do 80 %.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano
następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata
2021-2042.
Kwota dochodów została zwiększona o 649 628,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły
o 614 628,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 35 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem
budżetu Gminy Wijewo na dzień 29.12.2021 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 649 628,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły
o 614 628,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 35 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem
budżetu Gminy Wijewo na dzień 29.12.2021 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień
29.12.2021 r. wynosi -2 492 484,64 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku
Wyszczególnienie
Dochody ogółem:
dochody bieżące,
w tym:
z tytułu dotacji
bieżących
dochody
majątkowe, w
tym:
z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych na
inwestycje
Wydatki ogółem:
wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia
z narzutami
wydatki
majątkowe
Wynik budżetu

Przed zmianą
27 823 633,75 zł
23 403 086,00 zł

Zmiana
+649 628,12 zł
+614 628,12 zł

Po zmianie
28 473 261,87 zł
24 017 714,12 zł

7 866 705,80 zł

+614 628,12 zł

8 481 333,92 zł

4 420 547,75 zł

+35 000,00 zł

4 455 547,75 zł

3 461 857,75 zł

+35 000,00 zł

3 496 857,75 zł

30 316 118,39 zł
22 169 699,36 zł

+649 628,12 zł
+614 628,12 zł

30 965 746,51 zł
22 784 327,48 zł

8 304 108,79 zł

-51 466,62 zł

8 252 642,17 zł

8 146 419,03 zł

+35 000,00 zł

8 181 419,03 zł

-2 492 484,64 zł

0,00 zł

-2 492 484,64 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo nie dokonano zmian w zakresie
przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota
długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku
Wyszczególnienie
Przychody
budżetu
Rozchody
budżetu

Przed zmianą
4 101 484,64 zł

Zmiana
0,00 zł

Po zmianie
4 101 484,64 zł

1 609 000,00 zł

0,00 zł

1 609 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego,
którego spłata planowana jest do roku 2042. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany
nie zmieniła się.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt. 11. Przedstawienie informacji w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia
relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że w latach
2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat
i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej
arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
bieżących budżetu.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem czy w roku przyszłym istnieje
możliwość zmiany długości okresu z 7 na 3 lata natomiast Skarbnik Gminy Wijewo Pani
Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że wyboru dokonuje się jednorazowo.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2022 – 2042:
Ad. pkt. 12.1 odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wijewo na lata 2022-2042 wraz z uzasadnieniem
Skarbik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
wskazując na założenia makroekonomiczne, dochody, wydatki, wynik budżetu,
przychody, rozchody oraz relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ad. pkt. 12.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odczytał pozytywną opinię zawartą
w Uchwale Nr SO-11/0957/148/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Wijewo na 2022 rok:
Ad. pkt. 13.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały wskazując
na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz
przychody i rozchody budżetu.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Komisji ogłosił 10-minutową przerwę.
Ad. pkt. 13.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odczytał pozytywną opinię zawartą
w Uchwale Nr SO11/0952/14/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok.
Ad. pkt. 13.3 Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że w związku
ze zgłoszeniem zmian do projektu budżetu oraz wystąpieniem innych okoliczności
wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki budżetu - zmiana w załączniku Nr 2 :
- dział 010
rozdział 01044
wprowadza się do planu paragraf 4260 na kwotę 500,00 zł
wprowadza się paragraf 4360 na kwotę 500,00 zł
zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 292.000,00 zł.
Zmiany w planie wydatków związane są z utrzymaniem nowo powstałej kanalizacji w
miejscowości Potrzebowo, Do chwili przekazania spółce w dzierżawę obiektu gmina
ponosi koszty monitoringu sieci oraz koszty zaopatrzenia w wodę.
W dniu 29 grudnia Rada Gminy podejmuje uchwałę o dopłatach do ścieków w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków . Opłata w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o
0,80 zł. Umniejszone z tego tytułu wydatki, zostaną sukcesywnie uzupełniane w trakcie
roku budżetowego. Zmniejszony plan zostaje wykorzystany do pokrycia wydatków
związanych z podjętymi uchwałami na sesji RG w dniu 24 listopada br..
-dział 710
rozdział 71004
zwiększa się plan w paragrafie 4300 o kwotę 16.000,00 zł.
Zmiana wynika z podjętej uchwały w dniu 24 listopada w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
południowo-zachodniej wsi Wijewo.

-dział 750
rozdział 75022
zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 62.826,00 zł.
Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada br
w której zostały podwyższone diety dla radnych.
rozdział 75023
zwiększa się plan wydatków: w paragrafie 4010 o kwotę 205.263,00 zł;
w paragrafie 4040 o kwotę 5.441,00 zł;
w paragrafie 4110 o kwotę 27.770,00 zł;
zmniejsza się plan wydatków: w paragrafie 4120 o kwotę 5.200,00 zł;
w paragrafie 4710 o kwotę 5.200,00 zł.
Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada br
w której zostało zmienione wynagrodzenie Wójta Gminy oraz zatrudnieniem z dniem 1
stycznia 2022 roku pracownika do Referatu Rozwoju.
rozdział 75085
zmniejsza się plan wydatków: w paragrafie 4010 o kwotę 11.500,00 zł;
w paragrafie 4120 o kwotę 15.400,00 zł.
Zmniejszenie planu nastąpiło w wyniku ponownego przeliczenia etatów w tym rozdziale
oraz skorygowano składkę mylnie naliczoną w paragrafie 4120.
rozdział 75095
zwiększa się wydatki w paragrafie 3030 o kwotę 11.000,00 zł.
Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada
br., w której zostały podwyższone diety dla sołtysów.
Dochody budżetu:
Dochody budżetu z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi
(tzw. małpki) wraz wydatkami nimi finansowanymi zostaną uzupełnione przy najbliższej
zmianie uchwały zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Ad. pkt. 13.4 Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej
Członkowie Komisji Budżetowo – Socjalnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo zapoznali się z treścią
projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Po dokonanej analizie treści przedstawionych
dokumentów członkowie komisji nie wnieśli uwag opiniując przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie.
Ad. pkt. 14. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk przedstawiła treść pism, które
wpłynęły do biura rady.
1. ZDP Leszno – odpowiedź na pismo dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi
powiatowej nr 382P w miejscowości Brenno.
2. ZDP Leszno – odpowiedź na pismo dot. zamontowania radarowego wyświetlacza
prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Potrzebowo.
3. WUW Poznań - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. uchwały
Nr XXXII/140/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo poinformowała, że powyższe pismo dotyczy
nieuwzględnienia w §3 uchwały wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
Wijewo w przypadku jego nieobecności. Poinformowała również, że podczas najbliższej
Sesji Rady Gminy Wijewo zostanie przedawniony projekt uchwały uwzględniający
poprawki.

4. Petycja o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych
w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych: wydania zakazu stosowania
,,maseczek ochronnych’’, wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej
oraz wydania zakazu stosowania ,,szczepionek’’ mRNA (wszystkich producentów).
Ad. pkt 15 Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Danuta Leśna zawnioskowała o zamontowanie znaku ostrzegawczego
informującego o ostrym zakręcie znajdującym się przy drodze powiatowej
nr 4755P obręb Potrzebowo (dot. pierwszego zakrętu przy wyjeździe z Potrzebowa
do miejscowości Wijewo).
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wniosek zostanie
przekazany do ZDP Leszno.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska poinformowała, że nie naprawiono znaku
oraz nie uruchomiono oświetlenia wysepek zwalniających zlokalizowanych przy drodze
wojewódzkiej nr 305. Zwróciła się również z zapytaniem kiedy zostanie wyczyszczony
staw przy ul. Kępińskiej w Wijewie oraz czy istnieje jeszcze możliwość zgłaszania braków
oświetleniowych na terenie gminy.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że sprawa
dot. uruchomienia oświetlenia wysepek zwalniających oraz naprawy znaku została
przekazana do WZDW w Poznaniu natomiast gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
Odnośnie stawu na ul. Kępińskiej w Wijewie, Wójt Gminy Wijewo poinformował, że gmina
złożyła już wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
na otrzymanie dofinansowanie celem realizacji powyższego zadania jednakże
oczekujemy na jego rozpatrzenie.
Wójt poinformował również, że braki oświetleniowe na terenie gminy można zgłaszać
do Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Ad. pkt. 15. Zakończenie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Radosław Zamiatała

Protokołowała:
Paulina Zając

